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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een blok 

met drie verhalen over de profeten 

Jeremia en Ezechiël.

Op deze zondag staan Jeremia 1:1-12 en 

Jeremia 1:17-19 centraal: Jeremia is door 

de Heer uitgekozen om profeet te zijn.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 

we ons op Jeremia die door God wordt 

uitgekozen als profeet, ook al is hij nog 

jong.

Voor de kinderen van 8-12 jaar 

richten we ons op God die Jeremia zal 

beschermen en hem 

zo sterk zal maken als 

een muur.

2.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het boek Jeremia is een van de profetische boeken 

van de Bijbel. Er staan allerlei profetieën in van de 

profeet Jeremia, en ook verhalen over zijn leven. 

Jeremia was de zoon van een priester die Chilkia 

heette. Hij woonde in Jeruzalem. Hij begon met 

profeteren toen Josia koning was, in ongeveer 627 

voor Christus. Zijn optreden als profeet duurde zo’n 

veertig jaar, tot aan de val van Jeruzalem in 587 

voor Christus. Jeremia vocht vooral tegen onrecht 

en tegen de afgodendienst. Hij is daarnaast bekend 

geworden als de profeet die veel moeilijkheden 

meemaakte: hij werd vervolgd en mishandeld 

vanwege zijn kritische boodschap. 

Toen Jeremia begon met profeteren was het 

Assyrische rijk in verval geraakt en waren de 

Babyloniërs aan de macht gekomen. In 597 

voor Christus neemt koning Nebukadnessar van 

Babylonië Jeruzalem in. De koning van Juda, Jojakim, 

wordt door hem vervangen door een ander lid van 

het koningshuis van David: koning Sedekia. Jeremia 

dringt er bij Sedekia op aan om zich aan Babylonië 

te onderwerpen. Alleen dan zal Juda kunnen 

blijven bestaan. Maar een groep belangrijke 

Judese leiders is het daar helemaal niet mee 

eens, zij willen zich juist tegen Babylonië 

verzetten. Zij beschuldigen Jeremia ervan dat hij 

heult met de vijand en laten hem zelfs gevangen 

zetten. Koning Sedekia laat zich door deze groep 

meeslepen, en komt in opstand tegen Babylonië. Het 

gevolg hiervan is dramatisch: in 587 voor Christus 

trekt Nebukadnessar met zijn leger Jeruzalem 

binnen, hij verwoest de stad en de tempel, en neemt 

een groot deel van de bevolking als gevangenen 

mee naar Babylonië. Deze gebeurtenissen leiden 

uiteindelijk tot de ondergang van Juda.

Na de verwoesting van Jeruzalem vlucht er een 

groep Judeeërs naar Egypte. Zij nemen Jeremia en 

zijn schrijver Baruch – tegen hun zin in – mee. Het is 

mogelijk dat Jeremia tot het einde van zijn leven in 

Egypte is gebleven.

Hoofdstuk 1 vertelt over de roeping van Jeremia en 

over het begin van zijn optreden als profeet.
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

God geeft een eervolle taak aan Jeremia: Hij stelt 

hem aan als profeet. Maar Jeremia ziet dat eigenlijk 

helemaal niet zitten. De opdracht lijkt hem te zwaar 

en hij vindt zichzelf te jong. Het is niet bekend hoe oud Jeremia was 

toen God hem riep tot profeet. Misschien een jaar of twintig. Jongeren 

hadden in die tijd een lagere status dan ouderen. Oudere mensen 

hadden door hun wijsheid en levenservaring veel gezag, en jongeren 

moesten respect voor hen hebben. Bovendien is Jeremia eerder een 

gevoelige, bescheiden en teruggetrokken persoon dan iemand met 

veel durf. Maar God wijst Jeremia’s bezwaren af. Het gaat er niet om 

of Jeremia jong is of oud, het enige wat hij hoeft te doen is aan het 

volk doorgeven wat God tegen hem zegt. En dat hoeft hij niet alléén te 

doen: God is bij hem en zal hem beschermen.

Jeremia’s mond wordt door God aangeraakt. Op die manier stelt God 

hem aan in zijn dienst: als profeet moet Jeremia het woord van God 

spreken, niet zijn eigen woorden. Ook krijgt Jeremia van God de 

volmacht over alle landen en volken, om die af te breken of om ze juist 

op te bouwen. Waarschijnlijk wordt daarmee bedoeld dat Jeremia aan 

volken die tegen Gods wil in gaan Gods oordeel kan aankondigen. 

Terwijl hij aan volken die ophouden met hun verkeerde gedrag en zich 

bekeren juist Gods boodschap van ontferming mag verkondigen.

In vers 17-19 krijgt Jeremia opnieuw een bemoediging van God. 

Jeremia zal als profeet veel tegenstand ontmoeten, maar God belooft 

dat Hij hem zo sterk zal maken als een muur. Ook al strijden de mensen 

tegen hem, ze kunnen hem niet overwinnen, want God zal bij hem zijn.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 

Voor de jongste kinderen is er een kaartje 

met de tekst van Jeremia 1:7-8.

8-12 jaar 

Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 

de tekst van Jeremia 1:18-19.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 

In de kerkdienst

-  een lijstje met daarop de 

volgende situaties: een 

gehoorapparaat dragen, in een 

leunstoel zitten, naar school 

gaan, een bril dragen, steppen, 

in een wandelwagen zitten, 

een huis kopen, in de tuin 

werken, op schaakles zitten

4-6 jaar 

Om te doen: (T)jonge Jeremia

Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden

6-8 jaar 

Om te doen: Je legt me de 

woorden in de mond!

Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden of vitstiften

4-8 jaar 

Om te doen: Takenlijst

Per tweetal:

-   een opgeblazen ballon of een 

zachte bal

-  een papier en een pen

-  een lijstje met daarop taken

8-12 jaar 
Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Muurkrant

Per drietal:

- een vel A3-papier

- dikke, zwarte viltstiften

- eventueel een bijbel

En verder:

- plakband

- kranten en tijdschriften

- scharen

- lijm

- eventueel viltstiften

Om te doen: De profeet Jeremia

Per kind:

- het werkblad

- een pen of een potlood

- een bijbel

Om te doen: Sterk als een muur

- een bord

- een papieren zakdoek

- een bakje met water

-  een glazen potje of een breed 

glas, bijvoorbeeld een wijnglas

- een aansteker

- een stukje papier

Maar de Heer zei: ‘Zeg niet dat je te jong bent, 
maar doe wat ik zeg. Ga naar iedereen toe naar 

wie ik je stuur. En zeg tegen hen alles wat ik je zeg.  

JEREMIA 1:7-8

193

debijbel.nl/bijbelbasics

Let op! Ik maak jou zo sterk (...) als een muur van 
brons. Iedereen zal tegen je vechten (...) Maar ze 
zullen je niet kunnen verslaan. Want ik ben bij je. 

Ik zal je beschermen tegen gevaar.

JEREMIA 1:18-19

193

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Jong en oud

Jeremia wordt door God geroepen tot profeet. Jeremia 

reageert daarop door te zeggen dat hij zichzelf te jong vindt om 

profeet te worden. Van God mag hij dat niet zeggen. God zal bij 

hem zijn en Jeremia beschermen.

Wat heb je nodig?

-  een lijstje met daarop de volgende situaties: een 

gehoorapparaat dragen, in een leunstoel zitten, naar school 

gaan, een bril dragen, steppen, in een wandelwagen zitten, 

een huis kopen, in de tuin werken, op schaakles zitten

Aan de slag:
-  Noem iets van het lijstje.

-  Vinden de kinderen dit horen bij een ouder iemand, dan gaan 

ze rechts van je staan. Vinden de kinderen wat er genoemd 

is horen bij een jong iemand, dan gaan ze links van je staan. 

Vinden ze het horen bij zowel een jong als een oud iemand, 

dan gaan ze voor je staan.

-  Bespreek eventueel waarom de kinderen die plek hebben 

gekozen.

-  Noem nog een paar dingen van het lijstje.

-  Vandaag horen de kinderen dat God Jeremia tot profeet roept. 

Jeremia vindt zichzelf nog te jong om profeet te worden. Hoe 

God daarop reageert, horen de kinderen in de kinderdienst.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 

Jong, jonger, jongst

Jeremia vindt zichzelf te jong om 

profeet te worden. Hoe oud zijn de 

kinderen? Weten zij misschien al wat 

ze later willen worden?

Aan de slag:

-  Afhankelijk van de leeftijden van de 

kinderen vraag je de kinderen bij 

elkaar te gaan staan die even oud 

zijn als zijzelf. 

-  Lukt het de kinderen om te 

ontdekken wie er van die 

groepjes de jongste is?

-  De jongste kinderen 

per leeftijdscategorie 

mogen vertellen of 

ze al weten wat ze 

later willen worden.

8-12 jaar 

Sterk als een muur

God belooft Jeremia dat Hij hem zo 

sterk zal maken als een muur. Hoe 

sterk is de muur die kinderen met 

elkaar maken?

Aan de slag:

-  De kinderen staan in een kring.

-  Ze houden elkaars hand vast.

-  Eén kind staat in het midden.

-  De kinderen in de kring mogen 

elkaars hand niet loslaten. Ze mogen 

ook niet wegstappen van hun plaats. 

Hun armen blijven naar beneden.

-  Lukt het het kind in het midden om 

door de muur te breken en uit de 

kring te komen?

Tip 
Als je een klein 

groepje kinderen hebt, 

kun je ze in een rij laten 

gaan staan van oud naar 

jong. Welk kind is het 

jongst van de hele 

groep?
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8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,

U kent ons.

U liet ons groeien

in de buik van onze moeder.

U kent ons al vanaf het begin.

U gaat met ons mee.

Maar we zijn nog zo jong.

Wilt U ons daarom beschermen

en sterk maken als een muur?

Heel ons leven lang?

Amen. Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 

Bij Jeremia 1:1-12, 17-19

Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal 

met elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de 

kinderen om goed te kijken en te vertellen wat 

ze zien. Je kunt eventueel de weetjes uit het 

bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit 

te leggen

Je bent niet te jong

In het land Juda heeft iedereen respect voor oude 

mensen. Want iedereen weet: hoe ouder je wordt, 

hoe meer je al hebt meegemaakt. Daarom moet je 

goed naar oude mensen luisteren. Ze weten heel 

veel. Oude mensen zijn wijs en daardoor kun je 

veel van ze leren. 

Jeremia is nog niet oud. Als je aan de mensen in 

Juda zou vragen ‘Wat vinden jullie van Jeremia? 

Vinden jullie hem wijs?’ Dan zouden de mensen 

lachen. 

‘Hij? Dat broekie? Nee joh, die is veel te jong 

om wijs te zijn! Die heeft nog helemaal niks 

meegemaakt in zijn leven. Hij moet eerst nog 

maar eens wat ouder worden, voor we naar hem 

gaan luisteren. Hij moet nog veel leren.’ 

Maar God denkt daar anders over. God kiest 

Jeremia juist uit om te spreken! Op een dag 

zegt God tegen Jeremia: ‘Jeremia, Ik heb jou 

uitgekozen voor een speciale taak. Dat heb Ik al 

heel lang geleden besloten. Zelfs nog voordat je 

als een klein baby’tje in de buik van je moeder 

groeide. Jeremia, jij moet voor Mij tegen de 

mensen spreken. Jij moet ze vertellen wat Ik ze wil 

zeggen. Jij wordt een profeet voor alle volken.’ 

Jeremia schrikt ervan. Hij, een profeet? De 

mensen zullen nooit naar hem luisteren. 

‘Nee, mijn Heer, mijn God!’ roept Jeremia uit ‘Dat 

kan ik helemaal niet! Daar ben ik veel te jong voor!’ 

‘Je moet niet zeggen dat je te jong bent,’ zegt 

God, ‘Doe het maar gewoon. Je hoeft niet bang te 

zijn, want Ik zal bij je zijn en Ik zal je helpen. En als 

het gevaarlijk wordt, dan bescherm Ik jou.’ 

Jeremia kan bijna niet geloven wat er nu gebeurt. 

God raakt met zijn vingers Jeremia’s lippen aan. 

‘Vanaf nu geef Ik jou macht, Jeremia,’ zegt God, 
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‘met deze mond mag je alles tegen de 

mensen zeggen wat Ik je vertel.’ 

Jeremia wordt er zenuwachtig van. 

De mensen zien hem al aankomen. 

Misschien worden ze wel boos op hem 

als hij zomaar Gods woorden tegen ze 

begint te zeggen. Maar God moedigt 

hem aan. 

‘Kom op, Jeremia! Ga nu! Laat je niet 

bang maken. Als mensen boos op je 

worden, maak Ik jou zo sterk als een 

muur.’ 

Jeremia gaat iets rechterop staan. Zo 

sterk als een muur, dat klinkt goed. 

‘Zo sterk als een dikke muur,’ zegt God 

‘Zo sterk als een ijzeren paal, als een 

muur die helemaal van stevig brons 

gemaakt is. Ik ben bij je.’ 

Dat helpt. Nu doet Jeremia wat God 

zegt. Kijk, daar gaat hij, naar Jeruzalem 

om de boodschap van God te vertellen. 

En als hij het toch weer spannend vindt? 

Dan fluistert hij zacht tegen zichzelf: 

‘Kom op, Jeremia! Je kunt het. Je bent 

nog maar jong. Maar met God erbij, ben 

je zo sterk als een muur!’

8-12 jaar 

Jeremia 1:1-12, 17-19

Jeremia, de zoon van Chilkia, was een 

profeet. Hij kwam uit een familie van 

priesters uit Anatot, een plaats in het 

gebied Benjamin.

De Heer maakte zijn boodschap aan 

Jeremia bekend. Dat begon toen Josia, 

de zoon van Amon, dertien jaar koning 

van Juda was. En de Heer bleef dat doen 

zolang Josia koning was. En ook daarna, 

toen Josia’s zonen Jojakim en Sedekia 

koning waren. Sedekia was de laatste 

koning van Juda. Toen hij elf jaar koning 

was, werden de inwoners van Jeruzalem 

als gevangenen meegenomen naar 

Babel. Dat gebeurde in de vijfde maand 

van dat jaar.

Alles wat Jeremia namens de Heer 

gezegd heeft, staat in dit boek.

Jeremia wordt Gods profeet 
De Heer heeft Jeremia uitgekozen

De Heer zei tegen mij: ‘Jeremia, ik geef 

je een bijzondere taak. Ik heb jou al 

uitgekozen voordat je geboren was. 

Zelfs al voordat ik je liet groeien in de 

buik van je moeder! Jij moet profeet zijn 

voor alle volken.’

Ik zei: ‘Nee, Heer, mijn God! Dat kan ik 

niet, daar ben ik te jong voor.’ Maar de 

Heer zei: ‘Zeg niet dat je te jong bent, 

maar doe wat ik zeg. Ga naar iedereen 

toe naar wie ik je stuur. En zeg tegen 

hen alles wat ik je zeg. Je hoeft voor 

niemand bang te zijn, want ik ben bij je. 

Ik zal je redden als je in gevaar bent.’

Toen stak de Heer zijn hand uit en hij 

raakte mijn mond aan. Hij zei tegen 

mij: ‘Ik leg mijn woorden in jouw mond. 

Vanaf nu heb jij macht over alle landen 

en volken. Je hebt de macht om volken 

weg te halen uit hun land, en om alles 

af te breken, te vernietigen en kapot te 

maken. Maar je hebt ook de macht om 

volken terug te laten gaan naar hun land, 

en om alles weer op te bouwen.’

De Heer vertelt wat hij besloten heeft

De Heer vroeg aan mij: ‘Wat zie je daar, 

Jeremia?’ Ik zei: ‘Ik zie een bloeiende 

tak.’ En de Heer zei: ‘Dat heb je goed 

gezien. De bloemen van die tak zijn 

uitgekomen. Zo zal ook alles wat ik zeg, 

uitkomen.’

[…]

Jeremia moet zich klaarmaken

De Heer zei tegen mij: ‘Maak je klaar, 

Jeremia. Ga naar de inwoners van Juda 

en vertel hun alles wat ik je zeg. Laat je 

door hen niet bang maken, maar doe wat 

ik zeg. Anders zal ik jou pas echt bang 

maken.

Let op! Ik maak jou zo sterk als een stad 

met dikke muren. Ik maak je zo sterk 

als een paal van ijzer, zo sterk als een 

muur van brons. Iedereen zal tegen 

je vechten: de koningen van Juda, de 

leiders, de priesters en het volk. Maar 

ze zullen je niet kunnen verslaan. Want 

ik ben bij je. Ik zal je beschermen tegen 

gevaar.’
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10. OM TE WETEN

Jeremia durft niet

Stel je voor dat God jou zou uitkiezen voor een bijzondere 

opdracht. Ben je dan blij en trots en heb je er meteen 

zin in om die opdracht uit te voeren? Dat was bij Jeremia 

niet zo. Jeremia voelde zich eerder bang en verlegen, 

en te jong om profeet te zijn. Toen God hem uitkoos als 

profeet was hij misschien een jaar of twintig. In de Bijbel 

lees je vaker over mensen die eigenlijk niet goed durven 

te doen wat God van hen vraagt. Denk maar aan Mozes 

en Gideon. Toch overwinnen ze uiteindelijk hun angst, 

omdat God hun kracht geeft. Ze hoeven niet op zichzelf 

te vertrouwen, maar alleen op God. Dat geldt ook voor 

Jeremia. God belooft Jeremia dat Hij hem zal beschermen 

en hem zo sterk zal maken als een muur!

Pottenbakker

Misschien ken je het liedje Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker. De woorden van dat liedje komen uit het 

boek Jeremia. In Jeremia 18 wordt verteld dat Jeremia 

van God de opdracht krijgt om naar het huis van een 

pottenbakker te gaan. Daar ziet hij de pottenbakker aan 

het werk als die met zijn draaischijf potten aan het maken 

is van klei. God wil Jeremia hiermee iets duidelijk maken: 

zoals de pottenbakker kan kiezen wat hij doet met de klei, 

zo kan God kiezen wat hij doet met een volk. Als een volk 

ophoudt met slechte dingen doen maar naar God gaat 

luisteren, straft God de mensen niet maar dan redt Hij hen.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan verschillende soorten vragen: ‘weetvragen’ 

en ‘denkvragen’. Antwoorden op de weetvragen kun je opzoeken, 

bijvoorbeeld in het verhaal. Over de denkvragen kun je met elkaar wat langer 

doorpraten. Op denkvragen zijn er dus ook geen foute antwoorden! 

4-8 jaar 

-  Vinden de mensen in het verhaal Jeremia wijs? Waarom niet? 

-  Vindt God Jeremia ook te jong om te spreken?

-  Waarmee raakt God Jeremia’s lippen aan? Wat zegt Hij dan tegen Jeremia?

-  God wil Jeremia sterk maken. Hoe sterk wil Hij hem maken?

-  Heeft iemand weleens tegen jou gezegd dat je te jong of te klein bent om iets 

te doen? Hoe voelde je je toen?

8-12 jaar 

-  Welke opdracht krijgt Jeremia van God?

-  Waarom hoeft Jeremia niet bang te zijn?

-  Wat zegt God tegen Jeremia als hij zijn mond aanraakt? 

- Hoe sterk zal God Jeremia maken? 

- Wanneer heb jij de hulp van God nodig?

12. OM TE ZINGEN

Zing met elkaar Ben je groot of ben je klein (Opwekking4kids 18), God kent jou vanaf het 
begin (Opwekking4kids 77) en Zoals klei in de hand van de pottenbakker (Elly en Rikkert).
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13. OM TE DOEN

4-6 jaar 

(T)jonge Jeremia

Jeremia vindt zichzelf nog te jong om 

profeet te zijn, maar God belooft hem te 

helpen. De kinderen zien de levensloop 

van Jeremia van het moment dat God 

hem uitkoos in de buik van zijn moeder 

tot hij profeet wordt.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  De kinderen trekken met een potlood 

een lijn van rondje naar rondje.

-  Ze beginnen bij het moment dat God 

Jeremia heeft uitgekozen: al in de buik 

van zijn moeder. Daarna gaat de lijn 

verder van baby, peuter, jonge jongen, 

grote jongen naar profeet.

-  De kinderen kleuren de plaatjes.

-  Weten de kinderen nog iets te vertellen 

over de profeet Jeremia?

Tip
Bespreek vooraf 

met kleuters wat er 
op de plaatjes te zien 

is, en wat de juiste 
volgorde is.

6-8 jaar 

Je legt me de woorden in de mond!

God raakt de mond van Jeremia 

aan. Hij zegt tegen hem: ‘Ik leg mijn 

woorden in jouw mond.’ De kinderen 

ontdekken in deze puzzel met welke 

woorden God Jeremia nog meer 

bemoedigt.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-  het werkblad

En verder:

-   kleurpotloden of vitstiften

Aan de slag:
-  De kinderen maken het werkblad.

-  Ze kleuren daarna de tekening in.

Jeremia

Je
hoeft

bang

voor

te

niemand

want

je.

zijn,

bij

ben

ik
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4-8 jaar 

Takenlijst

Jeremia krijgt van God een bijzondere taak. Hij 

wordt geroepen tot profeet. Lukt het de kinderen 

verschillende taken uit te voeren?

Wat heb je nodig?
Per tweetal:

-   een opgeblazen ballon of een zachte bal

-  een papier en een pen

-  een lijstje met daarop de volgende taken:

 1.  Jeremia is nog niet geboren. Hij zit in de buik van 

zijn moeder.  

Leg je beide handen op je buik en hinkel naar de 
overkant.

 2.  Jeremia is ongeveer twintig jaar, nog maar net 

volwassenen. 

Gooi twintig keer over met de ballon zonder dat 
de ballon valt.

 3.  Jeremia krijgt een taak van God. 

Bedenk voor elkaar een taak en voer die uit. Je 
kunt denken aan: springen met je armen in de zij, 

met je ogen dicht om een stoel lopen of 
een liedje zingen.

 4.  Jeremia wordt een profeet voor alle 

volken. 

Bedenk zeven landen die beginnen met 
de letters J-E-R-E-M-I-A. Schrijf de landen op het 
vel papier.

 5.  God raakt de mond van Jeremia aan. 

Raak tien verschillende dingen aan die in de 
ruimte te vinden zijn.

 6.  Jeremia hoeft niet bang te zijn. God maakt 

Jeremia zo sterk als een stad met dikke muren. 

Bouw een muur van lego, Kapla of 
andere bouwblokken of 
constructiematerialen.

Aan de slag:
- Ieder tweetal krijgt de takenlijst.

-  De tweetallen lezen hun taken 

en voeren ze op volgorde uit.

Tip
Zijn er kinderen die 

nog niet kunnen lezen, dan kun je steeds een taak voorlezen of met de hele groep tegelijk 
de taken doen.
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Jeremia uitgekozen als profeet

8-12 jaar 

Muurkrant

God belooft Jeremia dat Hij hem zo 

sterk zal maken als een muur. De 

kinderen maken een muurkrant over 

Jeremia.

Wat heb je nodig?
Per drietal:

-   een vel A3-papier

-   dikke, zwarte viltstiften

-   eventueel een bijbel

En verder:

-   plakband

-   kranten en tijdschriften

-   scharen

-   lijm

-   eventueel viltstiften

Vooraf:
-  Maak mallen op de vellen papier waarbinnen de 

kinderen kunnen werken.

Aan de slag:

- Verdeel de kinderen in drietallen.

- Elk drietal krijgt een muurkrant.

-  De kinderen bedenken een titel voor de krant en 

schrijven die in mooie letters op de muurkrant.

-  De kinderen kunnen kiezen uit verschillende 

onderwerpen om verslag van te doen:

  •  De kinderen lezen de eerste drie verzen uit het 

bijbelgedeelte nog eens. Wat weten ze over 

Jeremia dat ze bekend kunnen maken in de 

krant?

  •  De kinderen lezen hoe Jeremia tot profeet wordt 

geroepen en maken hier een verslag van.

  •  De kinderen lezen het weetje over de 

pottenbakker en eventueel lezen ze ook Jeremia 

18. Ze beschrijven wat Jeremia ziet en beleeft in 

het huis van de pottenbakker.

  •  De kinderen denken na over ‘ zo sterk als een 

muur zijn’ en vertellen hierover in de muurkrant.

-  De kinderen zoeken bijpassende plaatjes 

uit kranten en tijdschriften. Ze knippen 

deze uit en plakken ze op de 

muurkrant. Ze kunnen ook zelf 

tekeningen maken.

-  Bevestig de muurkranten met 

het plakband aan de wand.

-  De kinderen bekijken elkaars 

muurkranten.

Tip
Als er niet zoveel tijd is, krijgen de drietallen één onderwerp, dat ze uitwerken op een A4-papier. Al deze vellen worden op één A3-vel geplakt en zo ontstaat er 
één gezamenlijke 

muurkrant.

Titel van de krant

Onderwerp 1

Onderwerp 2

tekst vakje 1

tekst
vakje 3

tekst
vakje 2

Onderwerp 3
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Jeremia uitgekozen als profeet

8-12 jaar 

De profeet Jeremia

Als de kinderen verschillende weetjes 

over Jeremia vinden, ontdekken ze iets 

uit een bekende profetie van hem.

Wat heb je nodig?
Per kind:

-   het werkblad

-   een pen of een potlood

-   een bijbel

Aan de slag:
-  De kinderen maken het 

werkblad.

-  De antwoorden kunnen ze 

eventueel opzoeken in het 

bijbelgedeelte.

-  De antwoorden zijn: 1. profeet, 2. jong,  

3. priesters, 4. Anatot, 5. muren,  

6. mond, 7. buik, 8. Josia, 9. Chilkia,  

10. volken, 11. ijzer, 12. brons.

-  Als de kinderen de juiste antwoorden in de 

puzzel hebben ingevuld, lezen ze van boven 

naar beneden aan wie Jeremia een bezoek 

brengt in Jeremia 18.

-  Lees met de kinderen Jeremia 18:1-6. Kunnen 

de kinderen deze profetie navertellen?

8-12 jaar 

Sterk als een muur

Jeremia vindt zichzelf te jong om profeet 

te worden. God belooft hem om hem te 

beschermen en zo sterk te maken als een muur. 

De kinderen doen een proefje waarin iets wat 

zwak lijkt sterk blijkt te zijn!

Wat heb je nodig?
-   een bord

-   een papieren zakdoek

-   een bakje met water

-   een glazen potje of een breed glas, 

bijvoorbeeld een wijnglas

-   een aansteker

-   een stukje papier

Aan de slag:
-  Vouw de papieren 

zakdoek uit.

-  Leg de zakdoek in  

het bakje met water 

en duw die voorzichtig 

helemaal onder.

-  Haal de zakdoek uit 

het water en duw 

voorzichtig het  

meeste vocht eruit.

-  Leg de zakdoek uitgevouwen op het bord.

-  Pak het stukje papier en steek het aan.

-  Leg het brandende papiertje in het glazen potje.

-  Pak het potje meteen op, keer het snel 

ondersteboven en zet het in het midden van 

het bord op de natte zakdoek.

-  Wacht tot het vlammetje is gedoofd.

-  Til het potje op en kijk wat er gebeurt.

Uitleg:
Door de warmte van de vlam zet de lucht 

uit. Als de vlam is gedoofd, wil er weer lucht 

van buiten het potje in, maar dat lukt niet 

door de natte zakdoek. Daardoor ontstaat de 

aanzuigende kracht.

Tip
Laat een 

volwassene 
het papiertje 
aansteken.

Vouw de papieren zakdoek uit. Leg de zakdoek
in het bakje met water en duw het voorzichtig

helemaal onder.

Haal de zakdoek uit het water en duw
voorzichtig het ergste vocht eruit.

Vouw de zakdoek uit op het bord.

1 2
Pak het stukje papier en steek het aan.

Leg het brandende papiertje in het
glazen potje.

Pak het potje gelijk op, keer het snel
ondersteboven en zet het in het midden van

het bord op de natte zakdoek.

Wacht tot het vlammetje is uitgedoofd.
Til het potje op en kijk wat er gebeurt.

3 4

Wat heb je nodig?
* een bord  * een papieren zakdoek  * een bakje met water

* een glazen potje of een breed glas, bijvoorbeeld een wijnglas
* een aansteker  * een stukje papier

!
Let op!

Doe dit proefje samen
met een volwassene!

Door de warmte van de vlam zet de lucht uit.
Als de vlam is gedoofd, wil er weer lucht van buiten het

potje in, maar dat lukt niet door de natte zakdoek.
Daardoor ontstaat de aanzuigende kracht.

!
Tip!

Laat een volwassene
het papiertje aansteken

en het in het glazen
potje gooien.
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Jeremia uitgekozen als profeet

14. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 

Dat is een wens die vaak aan het einde van 

de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 

zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Mathias Weber

Werkbladen 4-6/6-8 jaar: Leontine Gaasenbeek

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring 

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk 
een zin uitspreken, of 
spreek alles samen 

uit.



Maar de Heer zei: ‘Zeg niet dat je te jong bent, 
maar doe wat ik zeg. Ga naar iedereen toe naar 

wie ik je stuur. En zeg tegen hen alles wat ik je zeg.  

JEREMIA 1:7-8
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Jeremia 1:1-12, 17-19 | Jeremia uitgekozen als profeet

Jeremia
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Werkblad (6-8 jaar) - Je legt me de woorden in de mond!
Jeremia uitgekozen als profeet

Jeremia 1:1-12, 17-19 | Jeremia uitgekozen als profeet
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Let op! Ik maak jou zo sterk (...) als een muur van 
brons. Iedereen zal tegen je vechten (...) Maar ze 
zullen je niet kunnen verslaan. Want ik ben bij je. 

Ik zal je beschermen tegen gevaar.

JEREMIA 1:18-19
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Vouw de papieren zakdoek uit. Leg de zakdoek
in het bakje met water en duw het voorzichtig

helemaal onder.

Haal de zakdoek uit het water en duw
voorzichtig het ergste vocht eruit.

Vouw de zakdoek uit op het bord.

1 2
Pak het stukje papier en steek het aan.

Leg het brandende papiertje in het
glazen potje.

Pak het potje gelijk op, keer het snel
ondersteboven en zet het in het midden van

het bord op de natte zakdoek.

Wacht tot het vlammetje is uitgedoofd.
Til het potje op en kijk wat er gebeurt.

3 4

Wat heb je nodig?
* een bord  * een papieren zakdoek  * een bakje met water

* een glazen potje of een breed glas, bijvoorbeeld een wijnglas
* een aansteker  * een stukje papier

!
Let op!

Doe dit proefje samen
met een volwassene!

Door de warmte van de vlam zet de lucht uit.
Als de vlam is gedoofd, wil er weer lucht van buiten het

potje in, maar dat lukt niet door de natte zakdoek.
Daardoor ontstaat de aanzuigende kracht.

!
Tip!

Laat een volwassene
het papiertje aansteken

en het in het glazen
potje gooien.

STERK ALS EEN MUUR

Jeremia vindt zichzelf te 

jong om profeet te worden. 

God belooft om hem te 

beschermen en hem zo 

sterk te maken als een 

muur. In dit proefje blijkt 

iets wat zwak lijkt eigenlijk 

heel sterk te zijn! 

JEREMIA DURFT NIET

Stel je voor dat God jou zou uitkiezen voor een 

bijzondere opdracht. Ben je dan blij en trots en heb 

je er meteen zin in om die opdracht uit te voeren? 

Dat was bij Jeremia niet zo. Jeremia voelde zich 

eerder bang en verlegen, en te jong om profeet 

te zijn. Toen God hem uitkoos als profeet was hij 

misschien een jaar of twintig. In de Bijbel lees je 

vaker over mensen die eigenlijk niet goed durven 

te doen wat God van hen vraagt. Denk maar aan 

Mozes en Gideon. Toch overwinnen ze uiteindelijk 

hun angst, omdat God hun kracht geeft. Ze hoeven 

niet op zichzelf te vertrouwen, maar alleen op God. 

Dat geldt ook voor Jeremia. God belooft Jeremia 

dat Hij hem zal beschermen en hem zo sterk zal 

maken als een muur!

POTTENBAKKER

Misschien ken je het liedje Zoals klei in de hand van de pottenbakker. De 

woorden van dat liedje komen uit het boek Jeremia. In Jeremia 18 wordt verteld 

dat Jeremia van God de opdracht krijgt om naar het huis van een pottenbakker 

te gaan. Daar ziet hij de pottenbakker aan het werk als die met zijn draaischijf 

potten aan het maken is van klei. God wil Jeremia hiermee iets duidelijk maken: 

zoals de pottenbakker kan kiezen wat hij doet met de klei, zo kan God kiezen 

wat hij doet met een volk. Als een volk ophoudt met slechte dingen doen maar 

naar God gaat luisteren, straft God de mensen niet maar dan redt Hij hen.

Let op! Ik maak 
jou zo sterk (...) 

als een muur van 
brons. Iedereen 

zal tegen je 
vechten (...). 

Maar ze zullen 
je niet kunnen 

verslaan. Want ik 
ben bij je. Ik zal 
je beschermen 
tegen gevaar.

Jeremia 1:18-19
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DE PROFEET JEREMIA

Vul de weetjes over Jeremia in de vakjes in. Als je de 

juiste antwoorden hebt ingevuld, lees je van boven 

naar beneden bij wie Jeremia een keer op bezoek ging.

1.  God roept Jeremia tot . . .

2.  Jeremia vindt zichzelf nog te . . .

3.  Jeremia komt uit een familie van . . . 

4.  Jeremia komt uit de plaats . . .

5.  God maakt Jeremia zo sterk als een stad met dikke . . .

6.  De Heer raakt de . . . van Jeremia aan

7.  God had Jeremia uit al uitgekozen voordat hij in de . . .   

van zijn moeder zat

8.  Jeremia wordt profeet als . . . koning is

9.  Jeremia is de zoon van . . . 

10.  Jeremia moet een profeet zijn voor alle . . . 

11.  God maakt Jeremia zo sterk als een paal van . . . 

12.  God maakt Jeremia ook zo sterk als een muur van . . . 

OPLOSSING:

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

Tip
De letter ij 
bestaat uit 

twee letters.


